(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ............

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

-1(ร่าง)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ..............
***********************
หลักการ
ให้มขี ้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เหตุผล
โดยที่การดาเนิ น กิจ การสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุ ขลั กษณะอาจเป็ น อัน ตรายต่ อสุ ขภาพของประชาชน และก่อให้ เ กิด มลพิ ษ ต่ อสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบกั บ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.
๒๕๔๗ ที่บังคับใช้อยู่ไม่เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกาหนดสุขลักษณะในการดาเนินกิจการสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อหนังสือรับรองการแจ้งให้ดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดาเนิน
กิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จึงตราข้อบัญญัตินี้
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ....................
----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองเมืองโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง และนายอาเภอ
จักราช จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง เรื่อง การควบคุม
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...........”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใ ช้บังคับในเขตองค์การบริห ารส่วนตาบลคลองเมืองตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔7
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ทีจ่ ัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อ
ต้องนาไปทาประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการทาให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง
หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ หรือ
กลิ่นรส ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น้าปลา น้าส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่
สาคัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย
เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร และให้ หมายความรวมถึ งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ ควบคุม กากับ ดูแล
การดาเนินการของสถานที่จาหน่ายอาหารนั้น
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ปรุง จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพือ่ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
----------------------------------------ข้อ 6 ผู้ ดาเนิ น กิจ การสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหาร
----------------------------------------ส่วนที่ 1
สุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ 7 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ทา ประกอบ
หรือปรุงอาหาร จาหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นบริเวณที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุที่แข็งแรงไม่ช ารุด
และทาความสะอาดง่าย
(๒) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชารุด
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จาหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๔) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี โดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สาหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสาหรับสถานที่และบริเวณสาหรับใช้ทา
ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่เพียงพอ สาหรับ
จัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดมือที่เหมาะสม
(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจาหน่ายอาหารต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
60 เซนติเมตร ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่ายและมีสภาพดี
(๗) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชารุด
ข้อ 8 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจานวนเพียงพอ
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เพียงพอ
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาหรับล้างมือจานวนเพียงพอ
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่ เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทา ประกอบ
หรือปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จาหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วม
ให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ 9 สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารต้ อ งมี ก ารจั ด การเกี่ ย วกั บ มู ล ฝอย โดยมี ถั ง รองรั บ มู ล ฝอย
ที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษา
ความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับ
มูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จาหน่าย
อาหาร
ข้อ 10 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าเสีย ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จาหน่ายอาหาร
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการทาความสะอาด
(๓) ต้องมีการแยกไขมันไปกาจัดก่อนระบายน้าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้า โดยใช้ถังดักไขมัน
หรือบ่อดักไขมัน หรือการบาบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ากว่าการบาบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดัก
ไขมัน และน้าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ 11 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนาโรค และสัตว์เลี้ยง
ตามหลักวิชาการ
ข้อ ๑2 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับป้องกันอัคคีภัย
จากการใช้เชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทา ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจาหน่ายอาหาร
ข้อ ๑3 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารสดที่นามาประกอบและปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วาง
บนพื้น หรื อบริ เวณที่อาจท าให้ อาหารปนเปื้ อน ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีก าร ที่รัฐ มนตรีโ ดย
คาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 14 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นามาใช้ใน
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ 15 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสาเร็จ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเปื้อน รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร

-5(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) มี ก ารจั ด การสุ ข ลั ก ษณะของการจ าหน่ า ยอาหารตามที่ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน า ของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 16 น้าดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จาหน่าย
อาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้ว ยอาหาร โดยต้องวางสู งจากพื้นไม่น้อยกว่า สิ บ ห้ า
เซนติเมตร และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาให้บริการ
ในกรณีที่เป็นน้าดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจาหน่าย
ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า หกสิบ
เซนติเมตร ทั้งนี้ น้าดื่มและน้าที่ใช้สาหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์ คุณภาพน้าบริโ ภคที่
กรมอนามัยกาหนด
ข้อ 17 การทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้าที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้า
บริโภคที่กรมอนามัยกาหนด
ข้อ 18 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าแข็งตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้น้าแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า สิบห้าเซนติเมตร
ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า หกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน และต้อง
ไม่ระบายน้าจากถังน้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(๓) ใช้อุปกรณ์สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ
(๔) ห้ามนาอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
ข้อ 19 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) น้าใช้ต้องเป็นน้าประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้าประปาให้ใช้น้าที่มีคุณภาพเทียบเท่า
น้าประปาหรือเป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ 20 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือ
วัตถุที่อาจเป็น อันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีคาเตือน และคาแนะนา
เมื่อเกิดอุบั ติภัย จากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสั ดส่วนต่างหากจาก บริเวณที่ใช้ทา
ประกอบ ปรุง จาหน่าย และบริโภคอาหาร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตราย
ต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนาภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนาภาชนะบรรจุอาหารมา
ใช้บรรจุสารเคมี สารทาความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
ข้อ 21 ห้ามใช้ก๊าซหุ งต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรื อที่
รับประทานอาหารในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ ๒2 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ ปรุง หรืออุ่น
อาหารในสถานที่จาหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-6ส่วนที่ ๓
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ
ข้อ ๒3 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๒) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๓) จัดให้มีช้อนกลาง สาหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
(๔) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี
ไม่ชารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(๕) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ หรือ
อุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชารุด
ข้อ ๒4 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์
และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทาความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนาโรคได้
(๒) มีการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่อ งใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และใช้สารทาความ
สะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้สารทาความสะอาดนั้น ๆ จากผู้ผลิต
(๓) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทาความสะอาด ให้รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดสารที่ห้ามใช้ในการทาความสะอาด
ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ส่วนที่ ๔
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ข้อ ๒5 ผู้ ป ระกอบกิ จ การและผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งปฏิ บัติ ต ามหลั ก เกณฑ์ด้ านสุ ขลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ
พาหะนาโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติ ในกรณีที่เจ็บป่วยต้อง
หยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้
(๒) ผู้ประกอบกิจ การและผู้สัมผัส อาหารต้องผ่ านการอบรมตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่
สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จาหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น

-7หมวด ๓
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร
----------------------------------------ข้อ ๒6 ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้งสิ่ง
ปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร
เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวด ๔
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
----------------------------------------ส่วนที่ ๑
ใบอนุญาต
ข้อ ๒7 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพนื้ ที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมีใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
ข้อ ๒8 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพืน้ ที่ ใดซึ่งมีพื้นทีเ่ กินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปกาจัดที่อื่น)
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายกาหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๖) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จาเป็น
ข้อ ๒9 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

-8เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ ง ไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เ กินสองครั้งครั้งละไม่เกิน สิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่ แล้วเสร็จ
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ 30 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารั บใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓1 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่ นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ เสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓2 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓3 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบ
ที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุ ญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓4 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓5 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือ ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ การประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพ ของ
ประชาชน

-9ข้อ ๓6 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิด
คาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓7 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูก เพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ ๓8 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อพื้น ที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง
ข้อ ๓9 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมในอาคารหรือพื้นที่
ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปกาจัดที่อื่น)
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายกาหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๖) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จาเป็น
ข้อ 40 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามทีแ่ จ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง ภายในเจ็ดวันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือ
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้ งไม่ถูกต้องหรือไม่ส มบูรณ์ให้ เจ้า พนักงานท้ องถิ่นแจ้งให้ ผู้ แจ้งทราบเพื่ อ
ดาเนินการแก้ไขหรื อเพิ่มเติม หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อ งและ
รายการเอกสารหรื อหลักฐานยืนเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จาก
เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่น ให้ เจ้ าพนั กงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ ง ให้ การแจ้งของผู้ แจ้งเป็นอันสิ้ นผล แต่ถ้าผู้ แจ้งได้
ดาเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง ภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วันทีไ่ ด้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๔1 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสื อรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ

- 10 ข้อ ๔2 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้ งสูญหาย ให้ผู้ยื่ นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนา
สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่ อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับ ใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งนาใบอนุญาตเดิมเท่าทีเ่ หลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกอบด้วย
ข้อ ๔3 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดาเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ข้อ ๔4 ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ดาเนิ น กิจ การโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ต่ อเจ้ า พนั กงานท้ องถิ่ น มาแล้ ว ครั้ งหนึ่ ง ยั งฝ่ าฝื นด าเนิ น กิ จ การโดยมิ ได้ แ จ้ ง ต่ อ
เจ้ าพนั กงานท้ อ งถิ่น ต่ อ ไป ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่น มี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้นหยุด ด าเนิ น กิจ การไว้ จนกว่า จะได้
ดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่ าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนินกิจการ
นั้นไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
หมวด ๕
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
----------------------------------------ข้อ ๔5 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตหรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยัง
ดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับ เพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิ บ ของ
จ านวนค่า ธรรมเนี ย มที่ค้างช าระ เว้ น แต่ ผู้ แจ้ งจะได้ บ อกเลิ กการดาเนิน กิ จ การนั้ น ก่อนถึง กาหนดการเสี ย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อ กันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๔6 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
----------------------------------------ข้อ ๔7 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 11 บทเฉพาะกาล
----------------------------------------ข้อ 48 บรรดาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ได้ออก
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น และเมื่อสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นแล้ว
ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ประกาศ ณ วันที่…………………………………………

(ลงชื่อ)............................................................
(…………….............…………………….......)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)................................................................
(……………………………………………..........)
นายอาเภอจักราช

- 12 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ……………………….
ลาดับ
รายการ
ที่
1 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
(๑) ขนาดพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
(2) ขนาดพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร
(3) ขนาดพื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร ขึ้นไป
2

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
(๑) ขนาดพื้นที่ต่ากว่า 25 ตารางเมตร
(2) ขนาดพื้นที่เกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(๒) ขนาดพื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(๓) ขนาดพื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

3

ค่าปรับค้างชาระ

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี
(ข้อบัญญัติเดิม ปี 2547)
1,000
2,000
-

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี
(อบต.หนองตะไก้) 2562
500
700
800

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี
(ตามข้อบัญญัติใหม่)
1,000
1,500
2,000

50
100
200
500

50
50
100
200

50
100
200
300

ร้อยละ 20 ของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
*** มาตรา 65 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หมายเหตุ กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ 2 (4) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ที่มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่การขายของในตลาดตาม
มาตรา 38 ฉบับละ 4,500 บาท
ข้อ 3 วรรคสอง หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่
เป็นการขายของในตลาดตามมาตรา 38 ฉบับละ 1,500 บาท

- 13 เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .................
1. แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
2. หนังสือให้คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
3. บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณา
การอนุญาต
4. หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
5. หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
6. ใบอนุญาต
7. คาสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
8. แบบคาขอใบแทนใบอนุญาต
9. ใบแทนใบอนุญาต
10. แบบคาขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
11. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
12. แบบคาขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
13. ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง

- 14 คาขอเลขที่............/................
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ…………………………………………………………………………
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. …………
1. ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ...
โดย.......................................................................................................................... ...........ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................ .................................
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด........ .........................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่...........................................................
..............................................................................................................................................................................
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีกฎหมายกาหนด)
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ
1)......................................................................................... ....................................
2)............................................................................................................................ .
3).............................................................................................................................
4)............................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต
(..................................................)

- 15 ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
.

.

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................

- 16 -

ที่.........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..........
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................
..............................................................................................................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจ
สภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่
ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในขอบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................... ....................
4. ..............................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดาเนิน การ
พิจารณาการอนุญาต ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

................................................
................................................
................................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร. 0 4475 6186
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..........................................
..............................................................................................................................................................................
และได้ออกใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ....................
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัด
ของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้ว พบว่า
 ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
 ไม่ครบ ดังนี้
1. .......................................................................................................................... ....................
2. ..............................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................... ....................
4. ..............................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1...................................................................................................
2...................................................................................................
3...................................................................................................
4...................................................................................................
 ไม่สมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง.............................................................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่.........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................................
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
..............................................................................................................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว ดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่...............
...........................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

…………………………………………
................................................
................................................
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ที่.........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
วันที่............เดือน......................พ.ศ. ..................

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................................................
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
................................................................................................................................ ..............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน
มาติดต่อขอรั บ ใบอนุ ญาต ณ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลคลองเมือ ง พร้อมช าระค่าธรรมเนีย มใบอนุ ญ าต
เป็นเงิน........................บาท (............................................................) ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
จ้าพนักงานท้องถิ่น

................................................
................................................
................................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เล่มที่......................เลขที่................./.........................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..........................................................สัญชาติ......................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด..............................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด. .............................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (..................................................................... )
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่.............................ลงวั นที่....................................................................
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ
4.1 ......................................................................................................................... ..........
4.2 ............................................................................................................... ....................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ......................
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ..................... .
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้ องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
ฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

- 21 (ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่.........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง คาสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง 1. ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................................
2. หนังสือแจ้งคาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่…………………………………..
ลงวันที่………………………………………….
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ……………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคาแนะนาให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่กาหนด ตามที่อ้างถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
ดังนั้น อาศัยอานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการ
ตามที่ได้ยื่นคาขอไว้
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคาสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่งนี้
ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
................................................
................................................
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แบบคาขอใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. …………
1. ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ...
โดย.......................................................................................................................... ...........ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................ .................................
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด........ .........................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
2.2 กรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
(..............................................)

- 24 ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
.

.

ส่วนของผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
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ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เล่มที่......................เลขที่................./.........................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้............................................สัญชาติ.............
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด... ...........................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด. .............................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทาลาย/ชารุดในสาระที่สาคัญ เล่มที่……………………
เลขที่………………./…………………….ซึ่งออกให้เมื่อวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………………….
และจะสิ้นอายุในวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………
(2) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
(3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ. .....................
(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.........เดือน…………………
พ.ศ. ....................
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน (1) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท
(2) หากประสงค์จ ะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบแทน
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

- 26 (ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

- 27 คาขอเลขที่............/................
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบคาขอแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. …………
1. ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ...
โดย............................................................................................................... ......................ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................ .................................
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด........ .........................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขอแจ้ง
2. ชื่อสถานประกอบกิจการ……………………………………..ประเภท………………………………………..
มีพื้นที…่ …………...ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่…………………..หมู่ท…ี่ ……………..ตาบล……………………………………………
อาเภอ……………………………………….…….จังหวัด……………………………..…….เบอร์โทรศัพท์……………………………….
3. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่...........................................................
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ
1).............................................................................................................................
2)............................................................................................................................ .
3)........................................................................................................................... ..
4)...................................................................................................... ......................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอแจ้ง
(..................................................)

- 28 ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับแจ้ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………………………………………ประเภท………………………………………………………….
มีพื้นที่……………....ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่………………หมู่ท…ี่ …………..ตาบล…………………………………………………
อาเภอ…………………………………จังหวัด………………………………………….เบอร์โทรศัพท์……………………………………..
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
.

.

ส่วนของผู้แจ้ง
ใบรับแจ้ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………………………………………ประเภท………………………………………………………….
มีพื้นที่……………....ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่………………หมู่ท…ี่ …………..ตาบล…………………………………………………
อาเภอ…………………………………จังหวัด………………………………………….เบอร์โทรศัพท์……………………………………..
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
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หนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร
เล่มที่......................เลขที่................./.........................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้..........................................................
สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................
มีพื้นที่………………ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่............ตาบล......................................................
อาเภอ......................................จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (.....................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่.............................ลงวันที่....................................................................
(2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
(3) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ
3.1 ...................................................................................................................................
3.2 .................................................................................................................... ...............
3.3 ...................................................................................................................................
(4) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ...............
(5) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้สิ้นอายุ วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ...............

(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสื อรับรองการแจ้ง นี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพัน
ห้าร้อยบาท
(2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกาหนดเวลา
หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
(มีต่อด้านหลัง)

- 30 (ด้านหลัง)
รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชาระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

- 31 คาขอเลขที่............/................
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบคาขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ประกอบกิจการ...............................................................................
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. …………
1. ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ...
โดย.......................................................................................................................... ...........ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม.............................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...... ...............................
แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด.................................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
2.2 กรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
(..............................................)

- 32 ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
.

.

ส่วนของผู้ขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ใบรับคาขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
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ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ประกอบกิจการ...............................................................................
เล่มที่......................เลขที่................./.........................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ ............................................
สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................
จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................
ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................
พื้นที…่ ……………..ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่............หมู่ที่............ตาบล...........................อาเภอ...............................
จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................................
แทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทาลาย/ชารุดในสาระที่สาคัญ เล่มที่……
เลขที่………………./…………………….ซึ่งออกให้เมื่อวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………………….
และจะสิ้นอายุในวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………
(2) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
(3) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ….........
(4) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ถือเสมือนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมที่ออกให้เมื่อ
วันที่.........เดือน…………………พ.ศ. ....................
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน (1) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน
สองพันห้าร้อยบาท
(2) ผู้ รั บ ใบแทนหนั งสื อรั บ รองการแจ้ง ต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ย มต่ อ ราชการส่ ว นท้ องถิ่น ทุ ก ปี ต าม
กาหนดเวลาหากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
(มีต่อด้านหลัง)

- 34 (ด้านหลัง)
รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชาระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

